
 ملكــت مــا فمــن المؤمنــات المحصــنات يــنكح أن طــوال مــنكم يســتطع لــم ومــن: (( تتمــة تفســري اآليــة الكرميــة

ــاتكم مــن أيمــانكم ــإذن فــانكحوهن بعــض مــن بعضــكم بإيمــانكم أعلــم واهللا المؤمنــات فتي  وآتــوهن أهلهــن ب

 فعلــيهن بفاحشـة أتـين فـإن أحصــن فـإذا أخـدان متخـذات وال مســافحات غيـر محصـنات بـالمعروف أجـورهن

 غفــور واهللا لكــم خيــر تصــبروا وأن مــنكم العنــت خشــي لمــن ذلــك العــذاب مــن المحصــنات علــى مــا نصــف

يعين فانكحوا مما ملكت أميانكم ؛  واخلطـاب للجميـع باعتبـار امـوع ال  (( فمما ملكت أيمانكم )) )) . رحيم

ل فرد ، وإمنا قلنا ذلـك ألن املالـك ال يصـح أن باعتبار كل الفرد ، فهو خياطب اجلميع باعتبار اموع ال باعتبار ك

يــنكح مملوكتــه فالســيد ال ميكــن أن يتـــزوج مملوكتــه وإمنــا يتســراها تســريا ألن اهللا جعـــل ملــك اليمــني معــادال للزوجيـــة 

فــدل هــذا علــى أن مــا ملكــت اليمــني غــري األزواج ، وقــال  (( إال علــى أزواجهــم أو مــا ملكــت أيمــانهم ))فقــال: 

ه ال ميكــن أن يتـــزوج الســيد مملوكتـــه ألن اســتباحته بضـــعها بعقــد أقـــوى مــن عقـــد النكــاح ؛ ألن عقـــد أهــل العلــم إنـــ

امللكية يفيد ملكها جبميع أنواع االستمتاعات وعقد النكاح يفيد ملـك االسـتمتاع ـا فقـط ؛ فاألمـة متلـك منافعهـا  

تمتاع ا ؛ والزوجـة ؟ ليسـت كـذلك ؛ إذا كلها متلك أن ختدمها وأن تأجرها وليس هلا املال واملال لك ومتلك االس

فملـك منفعـة البضـع مبلـك اليمــني أقـوى مـن امللـك بعقــد النكـاح فـال يريـد األقـوى علــى األضـعف ؛ هـذا مـن ناحيــة 

وجـه  (( إال علـى أزواجهـم أو مـا ملكـت أيمـانهم ))التعليل ؛ أما من ناحية الدليل فيقـول العلمـاء ؟ قولـه تعـاىل: 

إذا ممـا ملكـت أميـانكم اخلطـاب  (( فمما ملكت أيمـانكم ))الداللة ؟ أن اهللا جعل ملك اليمني قسيما للزوجية ؛ 

للجميــع باعتبــار اــوع أو باعتبــار كــل فــرد ؟ باعتبــار امــوع ال كــل فــرد ، فمــن ملــك أمــة مل يصــح أن يعقــد عليهــا 

وهــي اململوكــة واشــرتط اهللا ســبحانه وتعــاىل فيهــا اإلميــان  اة فتيــات مجــع فتــ (( مــن فتيــاتكم المؤمنــات )) .النكــاح 

يعين البد أن تكون مؤمنات ، فإن كانت كتابية فإا ال حتل حـىت وإن كانـت ممـن ال جيـب  (( المؤمنات ))فقال: 

وتعـــاىل اجلملــة هنــا مجلــة اعرتاضــية يعــين أن اهللا ســبحانه  (( واهللا أعلــم بإيمــانكم ))طــول احلــرة ؛ قــال اهللا تعــاىل: 

أعلــم باإلميــان فــإذا اشــرتط اهللا اإلميــان فلــيس لنــا إال الظــاهر ؛ أمــا البــاطن فعلمــه عنــد مــن ؟ عنــد اهللا ؛ وهلــذا كــان 

البعضـية هنــا بعضـيه إنســانية   (( بعضـكم مــن بعــض ))احلسـاب يف الـدنيا علــى الظـاهر ويف اآلخــرة علـى البــاطن ؛ 

(( فـانكحوهن ثلهـا ، فبعضـنا مـن بعـض وإن كـان حـر أشـرف وأعلـى يعين أن اهللا أبـاح لنـا اإلمـاء ألـن منـا بشـر م

ـــإذن أهلهـــن )) ـــانكحوهن ))اهلمـــزة يف  ب ـــه تعـــاىل:  (( ف ـــأنكحوا مهـــزة الوصـــل ألـــا مـــن " نكـــح " ؛ أمـــا قول (( ف

أصـل النكـاح أصـله  (( فـانكحوهن ))أنكـح " ؛ وقولـه:  " فهي مهزة قطع ألا من الرباعي مـن  األيامى منكم ))

اع ألن بعقــده يكــون اجتمــاع الــزوج والزوجــة وكــذلك اجتمــاع األصــحاب بعضــهم إىل بعــض ، كمــا قــال اهللا االجتمــ

ــتعــاىل:  ق مــن المــاء بشــرا فجعلــه نســبا وصــهرا وكــان ربــك قــديرا )) (( فــانكحوهن بــإذن (( وهــو الــذي خل



؛ وذلـك أن األمـة ال متلـك نفسـها وال  أي برضا ؛ اإلذن مبعىن السماح والرضا ؛ واملراد بأهلهن أسيادهن أهلهن ))

ميلكها وليها بالنسـب وإمنـا ميلكهـا بالسـبب أي مالكهـا ؛ ولـذلك يـزوج األمـة سـيدها وال يزوجهـا أوـا ؛ ألن واليـة 

(( وآتـوهن أجـورهن بـالمعروف )) وهم أسـيادهن ؛  (( بإذن أهلهن ))السيد أقوى من والية األب ؛ وهلذا قال: 

(( وآتــى المــال وهن ؛ ألــا مــن الربــاعي ، وآتــى الربــاعي مبعــىن أعطــى ، كمــا قــال تعــاىل: أي أعطــ((  آتــوهن )) 

أي مهــورهن ، ومســي أجــرا ألنــه  (( وآتــوهن أجــورهن بــالمعروف )) (( أجــورهن ))أي أعطــى املــال  علــى حبــه ))

متلـك ؛ لقـول إضـافة اختصـاص ال إضـافة ملـك وذلـك ألن األمـة ال  (( أجـورهن ))عوض عن منفعة وإضـافته هنـا 

فاإلضـافة هنـا لالختصـاص كإضـافة  ( من باع عبدا وله مـال فمالـه للـذي باعـه )النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم: 

أي  (( بــالمعروف ))سـرج الدابــة إليهـا ، تقــول سـرج الفــرس ال ألن الفـرس متلكــه ؛ لكــن ألنـه خمــتص بـه ؛  وقولــه: 

املهـر متمـوال شـرعا سـواء كـان مـن الـذهب أو الفضـة أو احلديـد باملعروف شـرعا وعـادة ؛ واملعـروف شـرعا أن يكـون 

، ومعـروف هـذا أن ال مياطـل ، أن ال مياطـل ؛ بـل يعطـي  الفرش أو األبواب أو غري ذلك الثياب أو أو الرصاص أو

هلــذا األمــة مهرهــا كمــا يعطــي احلــرة ؛ وإمنــا ذكــر اهللا ذلــك ألنــه رمبــا حيتقــر األمــة وال يــؤدي هلــا حقهــا كمــا ينبغــي ؛ و 

ـــــالمعروف ))قـــــال:  ـــــوهن أجـــــورهن ب ـــــر مســـــافحات وال متخـــــذات أخـــــدان )) ((  . (( وآت (( محصـــــنات غي

يعـين انكحــوهن حــال كــون حمصــنات ، أو مــن  (( فــانكحوهن ))هـذه حــال مــن الضــمري يف قولــه:  محصــنات ))

جـور زنـا بـل أجـور ضمري مفعول به أي آتوهن أجورهن حال كـون حمصـنات ال تؤتـوهن أ (( آتوهن ))الضمري يف 

هنا أي متزوجات أي ال زانيات ، وهو من باب التوكيد ملا سبق ألنـه يغـين عنـه  (( محصنات ))إحصان ؛ وقوله: 

يعين ألن نكاحهن الشرعي بإذن أهلهن يكون العقد معهن عقـد إحصـان ال  (( فانكحوهن بإذن أهلهن ))قوله: 

املســافح الــزاين ـ  (( محصــنات غيــر مســافحات )) بقولــه: زنــا ؛ لكــن خلطــر هــذا األمــر أكــد اهللا ســبحانه وتعــاىل

والعياذ باهللا ـ ومسي مسـافحها ألنـه لـيس لـه هـم إال سـفح املـاء يف القبـل ، ال يريـد أوال وال عشـرة وال مـودة وإمنـا هـو  

األخــدان مجــع خــدن أو خــدن ، واملــراد بــه مــا  (( وال متخــذات أخــدان ))كــالتيس يريــد أن يقضــي مهمتــه فقــط ؛ 

رف عند الكفرة بالصديق والصاحب ؛ فإنه يف بـالد الكفـر تتخـذ املـرأة صـديقا صـاحبا يفعـل ـا مـا يفعـل الرجـل يع

(( بامرأته ما عدى اجلماع ورمبا تصل احلال إىل اجلماع ؛ واإلماء ملا كن ال حيـتملن ـذا األمـر قيـد اهللا ذلـك بقولـه: 

لزنا حىت قيل: إن هندا بنت عتبة ملـا بـايع النـيب صـلى اهللا عليـه أما احلرائر فإنه يبعد فيهن ا وال متخذات أخدان ))

وآلــه وســلم النســاء علــى أال يســرق وال يــزنني ، قالــت يــا رســول اهللا أو تــزين احلــرة ؟ وهــو ضــعيف لكنــه ذكــره بعــض 

خـــذات (( غيـــر مســـافحات وال متالعلمـــاء ؛ والزنـــا يف احلرائـــر قليـــل وهـــو كثـــري يف اإلمـــاء ؛ وهلـــذا قيـــد اهللا بقولـــه: 

م ؛ نهصـــحيأي أحصـــنهن مـــن  (( فـــإذا أحصـــن ))؛  (( أحصـــن ))ويف قـــراءة:  (( فـــإذا أحصـــن )) .أخـــدان )) 



أي أحصــــن أنفســــهن ؛ واختلــــف املفســــرون يف املــــراد باإلحصــــان فقــــال بعــــض  (( فــــإذا أحصــــن ))وعلــــى قــــراءة: 

مبعــىن نكحـن ؛ وقـال بعـض العلمــاء:  (( أحصـن ))مبعـىن أسـلمن ، و (( أحصـن ))العلمـاء: إـا علـى قـراءة الفــتح 

(( أحصــن أي صــرن ذات أحصــان كمــا يقــال: أجنــد ، أي دخــل جنــدا ؛ فـــ (( أحصــن ))مهــا مبعــىن واحــد وأن معــىن 

فـــاألمر  (( أحصـــن ))؛ أمـــا علـــى قـــراءة الضـــم  أي صـــرن ذوات إحصـــان (( أحصـــن ))أي صـــار ذا إحصـــان ،  ))

نكحـن فأحصـن فـروجهن ـذا النكـاح ؛ والصـواب أـا مبعـىن واحـد ، أي  (( أحصن ))يف أن املـراد ظاهر أن املراد 

(( مــن أن الكلمتــني مبعــىن واحــد ؛ وكوــا مبعــىن " أســلمن " بعيــد ؛ ألن الســياق هنــا يف ســياق الفتيــات املؤمنــات 

(( فإن أتين بفاحشة فعلـيهن نصـف مـا علـى المحصـنات مـن العـذاب  واملؤمنة مسلمة . فتياتكم المؤمنات ))

(( فعلـيهن هـذا الشـرط الثـاين ،  (( فإن أتـين ))الشرط األول ،  (( إذا أحصن ))ذا شرط داخل يف شرط ، ه ))

جـــواب الشـــرط الثـــاين ، فهـــو شـــرط يف شـــرط يعـــين إذا أحصـــنت األمـــة وأتـــت بفاحشـــة فعليهـــا نصـــف مـــا علـــى  ))

ليهن نصـف مـا علـى احملصـنات ؛ وال يصح أن يقول: فإذا أحصن فع احملصنات من العذاب ؛ احملصنات هنا احلرائر

 (( مـــن العـــذاب ))أي احلرائـــر  (( نصـــف مـــا علـــى المحصـــنات ))مـــن اإلمـــاء ، هـــذا ال يســـتقيم ؛ ولكـــن املعـــىن 

أن عنهــا العــذاب  ويــدرأ(( تعــاىل: تبــارك و وعــذاب احلرائــر أن جتلــد البكــر مائــة جلــدة وأن تــرجم الثيــب ، قــال اهللا 

(( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة وال تأخـذكم : والعذاب هو احلد ؛ لقوله تعاىل تشهد ))

فيكــون  بهمــا رأفــة فــي ديــن اهللا إن كنــتم تؤمنــون بــاهللا واليــوم اآلخــر وليشــهد عــذابهما طائفــة مــن المــؤمنين ))

هنـا احلــد ؛ ومـا هــو احلـد ؟ احلــد للمحصـنة احلــرة إن كانـت حمصــنة مبعـىن منكوحــة فهـو الــرجم ؛ ألن  املـراد بالعــذاب

(( الزانيــة النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم رجــم الغامديــة ؛ وإن كانــت غــري حمصــنة فهــو اجللــد ؛ لقــول اهللا تعــاىل: 

ذي ميكـن أن يتنصـر يف حـق األمـة ؟ فمـا هـو احلـد للمحصـنة الـ والزاني فاجلدوا كـل واحـد منهمـا مائـة جلـدة ))

اجللد ؟ والرجم ؟ ما ميكن نرمجها نصـف رجـم ؟ ال ؛ ألن الـرجم حيصـل بـاملوت واملـوت ال يـت ... ؛ فيكـون املـراد 

املــراد بـه مخســون جلـدة ، يكــون املــراد بـه مخســني جلــدة ؛  (( نصــف مــا علــى المحصـنات مــن العــذاب ))بقولـه: 

تغريــب والتغريــب قــد جــاء يف صــحيح الســنة أن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم احلــرة تعــذب تعــذيبا آخــر ، وهــو ال

( البكـر بـالبكر وقـال الرسـول عليـه الصـالة والسـالم:  ( على ابنك جلد مائـة وتغريـب عـام )قال أليب العصيف: 

ال: إـا ال ولكن العلماء اختلفـوا يف تغريـب احلـرة هـل تغـرب أو ال تغـرب ؛ فمـنهم مـن قـ جلد مائة وتغريب عام )

تغــرب ؛ ألن التغريــب لصــيانة اإلنســان عــن الزنــا واملــرأة إذا غربــت رمبــا يــزداد زناهــا الســيما إذا مل يكــن معهــا حمــرم ، 

فال تغرب املرأة ؛ فإذا مل تغرب قلنا إن األمة يكـون عليهـا مخسـون جلـدة بـال تغريـب ؛ ألن احلـرة ال تغـرب ؛ ولكـن 

فإنـه هـل تغـرب األمـة كمـا تغـرب احلـرة ؟ قـال بعـض العلمـاء: تغـرب نصـف سـنة ؛ إذا قلنا بالقول الثـاين إـا تغـرب 



 (( وال تـــزر وازرة وزر أخـــرى ))وقـــال بعـــض العلمـــاء: ال تغـــرب ألن تغريبهـــا إضـــرار ملالكهـــا وقـــد قـــال اهللا تعـــاىل: 

فاجللـد إضـرار للسـيد فإنه كما يكون إضـرارا للسـيد  : إذا قلنا بأن التغريب حدولكن هذا التعليل عليل ؛ ألننا نقول

أيضــا ؛ ألــيس كــذلك ؟ نعــم هــو إضــرار للســيد رمبــا تتــأثر صــحتها بــذلك وتتــأثر مسعتهــا بــذلك وتــنقص قيمتهــا ؛ إذا 

قلنــا إن التغريــب يــرج إىل اإلمــام يف احلــرة ولــيس حبــد واجــب فإننــا نقــول أيضــا يرجــع التغريــب يف األمــة إىل اجتهــاد 

(( فـــإن ؛ وإذا مل حتصـــن ؟ احلـــرة مـــن العـــذاب يف اجللـــد والتغريـــب  احلـــاكم ؛ فالصـــواب أن عليهـــا نصـــف مـــا علـــى

فمـاذا عليهـا ؟ قـال إذا مل حتصـن  أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف مـا علـى المحصـنات مـن العـذاب ))

بعـــض العلمـــاء: لـــيس عليهـــا شـــيء ؛ عـــرفتم ؟ ألن مفهـــوم اآليـــة الكرميـــة أـــا إذا مل حتصـــن فلـــيس عليهـــا شـــيء مـــن 

فهوم واضح ، وإذا سكت اهللا عن شيء فهـو ممـا عفـا عنـه ، والشـك أن زنـا مـن أحصـنت أقـبح مـن زنـا العذاب وامل

من مل حتصن يعين من مل تتـزوج ؛ وقـال بعـض العلمـاء: إذا أحصـنت فعليهـا نصـف مـا علـى احلـرة مـن العـذاب وإذا 

وإذا مل حتصـــن فعليهـــا  مل حتصـــن فعليهـــا العـــذاب كـــامال ، إذا أحصـــنت فعليهـــا نصـــف مـــا علـــى احلـــرة مـــن العـــذاب

هــذا عــام يف  (( الزانيــة والزانــي فاجلــدوا كــل واحــد منهمــا مائــة جلــدة ))العــذاب كــامال ، قــالوا نأخــذ بــاآليتني: 

احلــرة واألمــة خــرج منــه األمــة إذا أحصــنت فعليهــا نصــف مــا علــى احلــرة مــن العــذاب وبقيــت األمــة غــري حمصــنة يعــين 

رائر ، والبكر اليت مل تتزوج من احلرائر كم حدها ؟ مائة جلدة ؛ وعلـى هـذا غري مزوجة كالبكر اليت مل تتزوج من احل

فإذا أحصنت األمة فزنت فعليها مخسون جلدة وإذا مل حتصن فعليها مائة جلـدة ؛ مـن أحـق النـاس ـذا املـذهب ؟ 

قــال: إذا أحصــنت  ؛ ومــن العلمــاء مــنالظاهريــة ، وهــو كــذلك فــإن الظاهريــة قــالوا ــذا ، قــالوا مــا لنــا إال الظــاهر 

( فعليها نصف ما على احلرة وإذا مل حتصن وجب تعذيبها باجللـد املطلـق ؛ لقـول النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: 

إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثم إن زنت فليجلـدها ثـم إن زنـت فليجلـدها ثـم إن زنـت فليبعهـا ولـو بضـفير 

علــى هــذا إذا زنــت قبــل أن حتصــن  وجبــت عقوبتهــا باجللــد الــذي يعــين ولــو حببــل ؛ فقــال: فليجلــدها ، وأطلــق ؛ ف )

ليس حبد ، وهذا القول هو الصحيح أا إذا تزوجت فعليها نصـف مـا علـى احلـرة وهـو مخسـون جلـدة وال ميكـن أن 

نقــول عليهـــا نصـــف الـــرجم ألنــه ال يتـــبعض ؛ وإذا مل حتصـــن فإنـــه جيــب جلـــدها تعزيـــرا هلـــا ؛ ألننــا لـــو تركناهـــا أيضـــا 

؛ وأما القول أـا إذا زنـت قبـل اإلحصـان فإـا تـرجم أو فإـا حتـد حـدا كـامال ألن الـرجم ال يتـأتى وهـي مل مشكل 

حتصـــن بالنكـــاح ؛ لكـــن يقـــول إنـــه جيـــب أن جتلـــد اجللـــد الكامـــل ، هـــذا القـــول ضـــعيف الشـــك ؛ ألن علـــة نصـــف 

محن الـرحيم ، احلمــد هللا رب العــاملني بســم اهللا الــر  التوصـيف هــو اإلحصـان أي التــزوج فــإذا زالـت العلــة زال احلكـم .

قـال اهللا تعــاىل يف بيــان والصـالة والســالم علـى نبينــا حممـد وعلــى آلـه وصــحبه ومــن تـبعهم بإحســان إىل يـوم الــدين ؛ 

ــ؛ قــال: شــروط نكــاح األمــة  املشــار إليــه احلكــم املــذكور وهــو  مــنكم )) (( ذلــك )) ت(( ذلــك لمــن خشــي العن



واخلـرب حمـذوف ،  (( ذلـك ))اجلـار واـرور خـرب املبتـداء خـرب  مـنكم )) تالعنـ (( لمـن خشـيجواز نكـاح اإلمـاء 

أي خـاف ؛ واخلشـية أو اخلـوف يرتادفـان  مـنكم )) (( خشـي )) ت(( لمـن خشـي العنـالتقدير: ثابت أو كـائن ؛ 

نمــا يخشــى (( إفيحـل بعضــهما مكـان اآلخــر ؛ لكنــه فرقـوا بينهمــا بــأن اخلشـية إمنــا تكـون عــن علــم ؛ لقولـه تعــاىل: 

وبأن اخلشية يكون سـببها عظـم املخشـي وإن كـان اخلاشـي عظيمـا ؛ وأمـا اخلـوف فسـببه اهللا من عباده العلماء )) 

أي خافهـا خوفـا  (( خشي العنـت مـنكم ))ضعف اخلائف وإن كان املخوف ضعيفا ؛ فهي أقوى وأشد ؛ فقولـه: 

أي مــا  (( عزيــز عليــه مــا عنــتم ))نــه قولــه تعــاىل: يعــين املشــقة ، وم (( العنــت ))مؤكــدا أي خافــه خوفــا مؤكــدا ؛ و

اجلملـة  (( وأن تصبروا خيـر لكـم ))؛  (( لمن خشي ))بيان " ملن " يف قولـه:  (( منكم ))شق عليكم ؛ وقوله: 

(( وأن أي وصـربكم ، ومثلهـا قولـه تعـاىل:  (( وأن تصـبروا خيـر لكـم ))مبتداء وخرب لكن املبتداء مؤول فإن معىن 

(( أي وصـــومكم خـــري لكـــم ؛ فاملبتـــداء هنـــا هـــو املصـــدر املـــؤول مـــن أن والفعـــل ؛ وقولـــه:  لكـــم )) تصـــوموا خيـــر

أي حتبســـوا أنفســـكم ؛ ألن الصـــرب هـــو احلـــبس ، حتبســـوه عـــن أي شـــيء ؟ عـــن نكـــاح اإلمـــاء حـــىت مـــع  تصـــبروا ))

واخلرييـة  ات ))(( خيـر لكـم مـن أن تنكحـوا الفتيـوجود الشرطني ومها: عـدم اسـتطاعة الطـول ، وخـوف العنـت ؛ 

هنا مطلقة ، وإذا أطلق اهللا سبحانه وتعاىل شيء صار عاما أي خري لكم على كل حـال ؛ لكـن إن عجـز اإلنسـان 

خـتم اآليـة ـذين االمسـني الكـرميني: الغفـور الـرحيم ، تشـري إىل أنـه  (( واهللا غفـور رحـيم ))عن الصرب فاألمر واسع 

ة احـرتازا بالغـا لـئال يقـع يف اإلمث ، وأن اهللا سـبحانه وتعـاىل إمنـا أبـاح لنـا جيب على اإلنسان أن يتحرز يف هـذه املسـأل

ذلك من أجل أنه موصوف ذين الوصفني الذين دل عليهما االمسـان الكرميـان الـذين مهـا املغفـرة والرمحـة ؛ واملغفـرة 

أجــل وقايــة الــرأس علــى الــرأس مــن احلديــد مــن وضــع يهــي ســرت الــذنب والتجــاوز عنــه مــأخوذة مــن املغفــر وهــو مــا 

السهام ، وحيصل به سرت ووقاية ؛ فاملغفرة مشتملة على هذين املعنيـني: السـرت والوقايـة مـن العـذاب ، فليسـت سـرتا 

فقط وال وقاية فقط بل سرت ووقاية ؛ وأما الرمحة فهي صفة من صفات اهللا عزوجل تقتضي اإلحسـان للخلـق ودفـع 

(( وربـك الغفـور ذو فسه بالرمحن والـرحيم ووصـف نفسـه بأنـه ذو الرمحـة الضرر عنهم ، واهللا سبحانه وتعاىل مسى ن

وهــي صــفة مســتقلة عــن اإلرادة وعــن اإلحســان ، فهــي عنــد الســلف وأئمــة أهــل الســنة صــفة زائــدة أو  الرحمــة ))

إلنعـام أو مستقلة عن اإلرادة أو الفعل ؛ وحرف معناها من ال يرى ثبوت الرمحة هللا ، ويقول إن املـراد بالرمحـة إرادة ا

اإلنعام نفسه ؛ وإمنا حرفوها هلذا املعىن ألم يثبتون اإلرادة فقالوا إرادة اإلحسان أو اإلحسان نفسـه ألن اإلحسـان 

منفصــل عــن الــذات فــال ميتنــع عنــدهم وقوعــه مــن اهللا عزوجــل ؛ وهــؤالء هــم األشــاعرة ؛ ويف احلقيقــة أــم لــو رجعــوا 

ـــذا يســـتلزم ثبـــوت الرمحـــة ؛ ألن إرادة اإلحســـان ال تكـــون إال رمحـــة مبـــن إىل أنفســـهم لوجـــدوا أن تفســـريهم الرمحـــة 

اســـتحقه وحمبـــة لإلحســـان واإلحســـان الـــذي هـــو منفصـــل عـــن اهللا ال يكـــون إال مـــن آثـــار الرمحـــة ؛ فعلـــى كـــل حـــال 



 مـذهبنا ـ وهللا احلمـد ـ مـذهب أهـل السـنة واجلماعـة أن كـل مـا مسـى اهللا بـه نفسـه أو وصـف بـه نفسـه فهـو ثابـت لـه

 (( ومــن لــم يســتطع مــنكم طــوال ... ))هــذه اآليــة الكرميــة  علــى وجــه احلقيقــة لكــن بــدون متثيــل وبــدون تكييــف .

أن اهللا مل يــرخص يف العــدول عــن نكــاحهن إال  أوال: احلــث علــى تــزوج احلرائــر املؤمنــات ؛ وجــه ذلــك فيهــا فوائــد .

ومــن فوائــدها: أنــه البــد يف  . المحصــنات ))(( ومــن لــم يســتطع مــنكم طــوال أن يــنكح حباجــة وعــذر ؛ لقولــه: 

ومـن فوائـدها: أنـه ال ينبغـي ملـن مل يسـتطع الطـول  .(( ومـن لـم يسـتطع مـنكم طـوال )) النكاح من مـال ؛ لقولـه: 

ويؤيــد  فممــا ملكــت أيمــانكم ))(( أن يســتدين بــل يعــدل إىل طريــق آخــر دون الطــول الــذي عجــز عنــه ؛ لقولــه: 

لــذي طلــب مــن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم أن يزوجــه الواهبــة نفســها للرســول مــن الســنة قصــة الرجــل ا لــذلك

فطلــب منــه النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم املهــر فقــال لــيس عنــدي  زوجنيهــاحــني قــال  صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم

مبـا معـك  شيء وال خامت من حديد ومل يقل استقرض بل سأله هل معه شـيء مـن القـرآن قـال نعـم ، قـال زوجتكهـا

(( وليسـتعفف الــذين ال يجـدون نكاحـا حتـى يغنـيهم اهللا مـن فضــله مـن القـرآن ؛ ويؤيـد ذلـك أيضـا قولـه تعـاىل: 

( يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع مــنكم البــاءة فليتــزوج ويؤيــدها أيضــا قــول النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم:  ))

ومــن فوائــدها: أنــه جيــوز  . فإنــه لــه وجــاء ) فإنــه أغــض للبصــر وأحصــن للفــرج ومــن لــم يســتطيع فعليــه بالصــوم

للحــر أن يتــزوج األمــة بالشــرطني املــذكورين: أال جيــد طولــة حــرة ومؤمنــة احملصــنات املؤمنــات فلــه أن يتــزوج الفتيــات 

ومــن فوائــدها: أنــه لــو قــدر علــى مهــر حــرة كتابيــة ال حــرة مؤمنــة فلــه أن يتــزوج  املؤمنــات كمــا ســيذكر إن شــاء اهللا .

فـإذا كـان اإلنسـان عنـده مخسـة آالف   (( المحصـنات المؤمنـات ))منة ؛ من أين تؤخذ ؟ مـن قولـه: الفتاة املؤ 

ال تكفي لنكاح احلـرة املؤمنـة ولكنهـا تكفـي لنكـاح احلـرة الكتابيـة أو لنكـاح األمـة فهـل يعـدل إىل نكـاح األمـة ؟ أو 

نكــاح األمــة املؤمنــة دون احلــرة الكتابيــة ، هــذا جيــب أن يتــزوج مــن احلــرة الكتابيــة ؟ األول ، يعــين لــه أن يعــدل إىل 

ظـــاهر القـــرآن ؛ وقـــال بعـــض العلمـــاء: بـــل احلـــرة الكتابيـــة أوىل مـــن األمـــة املؤمنـــة ؛ وذلـــك ألن أوالد احلـــرة الكتابيـــة 

وأوالد األمة املؤمنة ينشئون على أم أرقاء مملوكني لسـيدها ؛ وهـذا الثـاين هـو املشـهور مـن  ينشئون على أم أحرار

مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا ، أنه لو قدر على نكاح األمة أو نكاح كتابيـة فإنـه ال جيـوز أن يتـزوج األمـة بـل يتـزوج 

 (( وألمــة مؤمنــة خيــر مــن مشــركة ولــو أعجبــتكم ))الكتابيــة ؛ ولكــن ظــاهر القــرآن مقــدم ؛ ألن اهللا تعــاىل قــال: 

وألن الكتابيــة ال يــؤمن أن تضــل زوجهــا الســيما إذا كانــت ذات شــهادة عاليــة ولــيس عنــده مثــل هــذه الشــهادة أو  

كانت فصيحة اللسان قوية البيـان فإـا قـد تـؤثر علـى الـزوج فريتـد فيكـون يهوديـا أو نصـرانيا السـيما أيضـا إذا كـان 

ا تؤثر علـى أوالده ؛ وهلـذا كـان ظـاهر القـرآن هـو الواجـب عندها مال وهو فقري فإا تؤثر عليه وإذا مل تؤثر عليه رمب

أن نقــول إذا قـــدر علــى مهــر حـــرة كتابيــة أو مهــر أمـــة دون حــرة مؤمنــة فالواجـــب أن يقــدم األمـــة ؛ ألن اهللا االتبــاع 



ومــن فوائــدها: نقــص مرتبــة الــرق عــن مرتبــة احلريــة ؛ وهــو كــذلك فــإن الرقيــق  . (( المحصــنات المؤمنــات ))قــال: 

يباع ويشرتى وال ميلـك نفسـه ، يـدبر حـىت إنـه إذا قتـل فـإن ديتـه قيمتـه وليسـت ديـة احلـر ، فتختلـف الـديات مملوك 

بــاختالف صــفات املقتــولني رمبــا يكــون عبــد إذا قتــل تكــون ديتــه مليــون  وعبــد آخــر تكــون ديتــه عشــرة ريــاالت ؛ 

ومن فوائـدها: أنـه ال حيـل ملـن ال جيـد  الرق .أليس كذلك ؟ أي نعم ؛ فلهذا الشك أن مرتبة احلرية أعلى من مرتبة 

فـال حيـل أن  (( فتيـاتكم المؤمنـات ))؛ من أيـن يؤخـذ ؟ مـن قولـه:  طوال مؤمنة ـ احلرة املؤمنة ـ أن يتزوج أمة كتابية

؛ طيب إذا مل يعجـز عـن طـول احلـرة املؤمنـة فهـل يتـزوج أمـة كتابيـة  يتزوج أمة كتابية إذا عجز عن طول احلرة املؤمنة

(( اليــوم أحــل ؟ مــن بــاب أوىل ؛ وــذا تبــني أن األمــة الكتابيــة ال حيــل للمــؤمن تزوجهــا ؛ ويؤيــد هــذا قولــه تعــاىل: 

لكـــم الطيبـــات وطعــــام الـــذين أوتــــوا الكتـــاب حــــل لكـــم وطعـــامكم حــــل لهـــم والمحصــــنات مـــن المؤمنــــات 

ت هنـا احلرائـر ، وحيتمـل أن فاحملصـنا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ))

يكون املراد هنا العفيفات عن الزنـا لكـن هـذه اآليـة تـدل علـى أن املـراد احلرائـر وأن اإلمـاء مـن أهـل الكتـاب ال حيـل 

  . (( واهللا أعلم بإيمانكم ))ومن فوائدها: إثبات علم اهللا عزوجل ملا كان غيبا خفيا ؛ لقوله:  تزوجهن مطلقا .

أعلم ، اهللا أكـرب ، اهللا أعـز ، اهللا تعمال صيغة التفضيل يف صفات اهللا عزوجل ، فيقال: اهللا ومن فوائدها: جواز اس

أعظم ، وما أشبه ذلك خالف ملن قال إن هذا ال جيـوز وأنـه جيـب أن ... اسـم التفضـيل باسـم الفاعـل فيقـول هـذا 

ن قولـه: واهللا عـامل بإميـانكم ، أدىن مـن أي عـامل بإميـانكم ومـا علـم هـذا القائـل أ (( واهللا أعلم بإيمانكم ))القائل: 

ألن عــامل اســم فاعــل ال متنــع املشــاركة يف الوصــف وال يف الرتبــة ؛ لكــن " أعلــم "  (( واهللا أعلــم بإيمــانكم ))قولــه: 

اسم  تفضيل متنع املشاركة يف الرتبـة ، وهـذا مـن األفهـام اخلاطئـة أن جنعـل اسـم التفضـيل بالنسـبة لصـفات اهللا مبعـىن 

ومــن فوائــدها: إثبــات امللــك ، إثبــات امللــك  وجــل . اعــل ألن هــذا الشــك أن فيــه نقصــا عمــا أراد اهللا عــزاســم الف

وهــذا احلكــم ثابــت إىل يــوم القيمــة ال ميكــن أين رفــع بــأي   (( فممــا ملكــت أيمــانكم ))الــذي هــو الــرق ؛ لقولــه: 

د مثل أن ينهـب اإلنسـان مـن بـين آدم حال من األحوال ، مىت وجدت أسبابه الشرعية فإنه ثابت ، نعم إذا مل توج

من ينهب ويأيت م إىل أسواق الناس يبيعهم فهنا ال ميكن أن نثبت الرق ذا الطريق ؛ لكن إذا ثبـت الـرق بطريـق 

نسـأل: هـل ملـك اإلنسـان ملـا ميلـك  وهنـا . (( فمما ملكت أيمانكم ))شرعي فإنه ثابت وال ميكن رفعه ؛ لقوله: 

مـــن آدمـــي أو يمـــة أو عقـــار أو غريهـــا هـــل هـــو ملـــك تـــام ؟ اجلـــواب: ال ، لـــيس ملكـــا تامـــا ؛ ولـــذلك ال يتصـــرف 

اإلنسان فيما ميلك كما حيب ؛ بـل تصـرفه مقيـد بالشـرع ولكـن العلمـاء رمحهـم اهللا جعلـوا مـن ملـك التصـرف الـذي 

مــن ملكــه علــى وجــه مقيــد جعلــه مســتأجرا مــثال أو مســتعريا أو مــا أشــبه جعــل لــه علــى وجــه كامــل جعلــه مالــك ، و 

 (( ممــا ملكــت أيمــانكم ))ومــن فوائــدها: جــواز إطـالق الــبعض علــى الكــل ؛ مـن أيــن تؤخــذ ؟ مــن قولــه:  ذلـك .



ن ومن فوائدها: استعمال ما يكون سببا لقبـول احلكـم وهـو مـا ميكـن أ ألن اليد وحدمها ال متلك .واملراد ما ملكتم 

أن العـرب كـانوا يـأنفون أنفـة  وذلـك  (( بعضـكم مـن بعـض ))نعرب عنه بتخفيف األمر علـى احملكـوم عليـه ؛ لقولـه: 

كبـــرية بالنســـبة لألرقـــاء ويـــرون أن مـــن نكـــح رقيقـــة شـــيئا فاحشـــا عظيمـــا ، يقـــول: الرقيقـــة مملـــوك والبعـــري مملوكـــة فـــإذا 

 (( بعضـكم مـن بعـض ))أرشد اهللا إىل هذا األمر بقولـه: نكحت الرقيقة فهو ... أي نعم يرونه كبرية جدا ؛ وهلذا 

ومـن  لتهوين األمر علـى النـاس ؛ فيؤخـذ مـن هـذا أنـه ينبغـي للمـتكلم أن خياطـب املخاطـب مبـا يهـون عليـه احلكـم .

ويرتتـب علـى هـذه الفائـدة  . (( فانكحوهن بإذن أهلهـن ))فوائدها: اشرتاط إذن األهل يف تزويج اإلماء ؛ لقوله: 

فــإن قــال قائــل: هــذا ظــاهر فيمــا إذا كانــت أمــة أــا ال تــزوج نفســها  أخــرى وهــي: أن املــرأة ال تــزوج نفســها . فائــدة

ألا مملوكة لكن إذا كانت حرة ؟ نقول إذا كانت حرة فهنـاك أدلـة أخـرى تـدل علـى أـا ال تـزوج نفسـها وأنـه البـد 

واملـراد ـا املهـور ؛ وإىل هـذا ذهـب  توهن أجورهن ))(( وآومن فوائدها: أن األمة متلك مهرها ؛ لقوله:  من ويل .

 بعض أهل العلم وقال: إن مهر األمة هلا ؛ ألا حتتاج للتزوج لزوجها و  


